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 مقدمة 1

 

، ويتم تنفيذ المشروع عن طريق الصندوق 3103 أكتوبرفي ( ELIIP) البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالةتم البدء في 
خلق فرص عمل قصيرة المدى للعاطلين من العمال غير المهرة  إلىوع ر يهدف المش. االجتماعي للتنمية بدعم من البنك الدولي

وسوف يتم تنفيذ العديد . خدمات البنية االساسية لشرائح مستهدفة من سكان المناطق الفقيرةوذوي المهارات المتوسطة وتوفير 
منازل  ترميم: في مجاالت مختلفة تتضمن( ELIIP) البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالةتحت مظلة  الفرعيةمن المشروعات 

زالةومدارس، وتطهير ترع  حماية جوانب وضفاف نهر النيل، ورصف واستكمال طرق ريفية، وحمالت ، و منهاالحشائش  وا 
زالةبيئية نظافة  ، وخدمات صحة األم والطفل وتشغيل الشباب في المدرسيما قبل تعليم القرى، وخدمات المخلفات من ال وا 

مع  أطر عملويعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية الجهة المنفذة للمشروع، حيث سيقوم بتوقيع اتفاقيات . يفية وحضريةمناطق ر 
وسوف  .في المحافظات المختلفة البرنامج لتنفيذ ( والجمعيات األهلية كل في مجالهوالمحافظات وهي الوزارات )الجهات الكفيلة 

. ت أطر عمل مع الجهات الوسيطة للقيام بجميع أعمال الدعم الفني واإلشراف على التنفيذتقوم الجهات الكفيلة بتوقيع اتفاقيا
 .وتقوم الجهات الوسيطة بتوقيع عقود مع المقاولين لتنفيذ بأنشطة المشروع

، وقد خلصت هذه الدراسة (ESSAF)للفحص والتقييم البيئي واالجتماعي  إطاريةدراسة  إعدادخالل فترة التحضير للمشروع تم 
بالتقييم طبقا لتصنيف سياسة الحماية للبنك الدولي المتعلقة  Cأو  Bتقع ضمن التصنيف أن أنشطة المشروع إلى  اإلطارية
أي من سياسات  بإعمالفال يتوقع أن تتعلق أنشطة المشروع  اإلطاريةوطبقا للدراسة (. OP 4.01سياسة العمليات )البيئي 

خالل ( ESSAF) اإلطاريةتشاور مع جهات مختلفة بخصوص الدراسة  إجراءوقد تم . الحماية التسع األخرى للبنك الدولي
  .3103مارس 

 اإلطاريةوقد اشترطت اتفاقية القرض المبرمة بين الصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدولي أنه في حالة تطلب الدراسة 
رشادي للحماية البيئية ألي نوع من أنواع ستخطة عمل بيئية أو دليل ا إعداد( ESSAF)البيئي للمشروع  للفحص والتقييم

 . الوثيقة المناسبة لنوع المشروعات الفرعية والتأثيرات البيئية المتوقعة إعدادالمشروعات الفرعية، فالبد من 

والتي تتطلب مراعاتها أثناء تنفيذ بيئية التأثيرات ال لها بعض الريفيةرصف وتمهيد الطرق بوتعتبر المشروعات الفرعية المتعلقة 
بحيث تقوم  باألعلى إليهاللتوافق مع شرط اتفاقية القرض المشار  خطة العمل البيئي هذه إعداد، لذا فقد تم هذه المشروعات

تحقيق ما  إلىوتهدف خطة العمل البيئي  .مناسبدارة والتعامل مع التأثيرات البيئية السلبية بشكل إلالجهات المعنية بالمشروع با
 :يلي

 المتعلقة ومدى تأثيراتهاتحديد الموضوعات البيئية  -
 الحد األدنى إلىمن التأثيرات البيئية السلبية للوصول التخفيف التي يجب اتخاذها  إجراءاتتحديد  -



السلبية يتم التحكم فيها خالل تنفيذ المشروعات تحديد أنشطة الرصد التي يجب اتخاذها للتأكد من أن التأثيرات البيئية  -
 الفرعية

 التخفيف وأنشطة الرصد إجراءاتتحديد أدوار الجهات المختلفة المعنية بالمشروع في تنفيذ  -

 

 أهداف وأنشطة المشروعات الفرعية 2

 

المحافظات المختلفة ب (جهات الوسيطةال)مديريات الطرق  خاللالطرق الريفية بشكل روتيني من وتمهيد  رصفتنفذ مشروعات 
أيضا العديد من الفوائد عنه تحسين الوصول إلى القرى والمناطق الريفية ينتج . الريفية المختلفة التجمعاتلتحسين الوصول إلى 
تحسين فرص الحصول على الخدمات التعليمية و  تحسين حركة البضائع والخدمات،و  ،اتالعقار  زيادة قيمةالتنموية بما في ذلك 

عطاء  لمتطلباتالمشروعات الفرعية وفقا  تم تحديدو . ات الصحية وغيرها من الخدمات المجتمعيةوالخدم المجتمع المحلي، وا 
المناطق النائية من خالل ربط  للمستفيدين الحد األقصىتقوم بخدمة  التيالفرعية  روعاتلمشل بشكل رئيسييتم األولوية 

 .يبعضها البعض

 هافرصالصغيرة القائمة من خالل  الترابيةالطرق  تطويريقتصر على  ELIIPضمن برنامج  الطرق الريفيةرصف وتمهيد 
ف، وهو ما متر من الرص 6-5اريع الفرعية هو لطرق المدرجة في هذه المشلأقصى عرض . 0المشاريعاإلسفلت في معظم ب

الطرق الموجودة  حرم الطريق ألي منالمشاريع الفرعية زيادة  ال تتضمن أيا منو  حرم الطريق،متر من  8-7يعادل حوالي 
 .حاليا  

 

. كم من طول الطريق 0أشهر لكل  6المدة التقريبية لكل المشاريع الفرعية تعتمد طول الطريق، ولكن سوف يكون في المتوسط 
حول أعمال إعادة التأهيل وذلك ( الكهرباء والمياه واالتصاالت)عن المرافق العامة  المسئولة الجهات العمل يتم ابالغقبل بدء 

 العمل عادة ما يتضمن. والتمهيدرصف  أعمالالمقاول  يبدأهذه الخطوة ، بعد األعمال االنشائيةبعيدا عن  لنقل هذه المرافق
 :األنشطة التالية

  خالء  .نطقةسكان المأي مواد أو مركبات بالتنسيق مع الطريق من  حرمتنظيف وا 
  ( من المنشآت القريبة نواتج حفر التربةمثل ) الردممواد  يمكن استخدامباستخدام الحجارة، و طبقة األساس  إعداديتم

 جرال طبقة األساس بواسطة الشاحنات من محتشكالتي الحجارة  توريديتم و . جنابلضبط مستوى الطريق واأل

                                                           
1
 سيتم تنفيذ طرق رملية وأسمنتية في اثنين من المشروعات الفرعية  



مديريات )الجهات الوسيطة الحجارة للتحليل في مختبرات  كثير من األحيان يتم أخذ عينات من هذه فيو . معتمدة
 .(الطرق

 لطبقة األساس الضغط الكافيتوفير ميكانيكي لضمان هزاز ب مدعمةقياسية  هراساتطبقة األساس بواسطة  دمك يتم. 
  موقع، يتم استخدام ماكينة رصف األسفلت لوضعالوتسليمها في  عتمدينالم موردي اإلسفلتمن  اإلسفلت جلبيتم 

 .ساسوتوزيع األسفلت فوق طبقة األ
  من شركات البترول الخاصة، مثل الدهانات والمواد البيتومينية األخرى التي تستخدم على السطحالمواد  جلبيتم ،

 .معتمدةسطح وفقا لمعايير هندسية األعلى  استخدامهاويتم 
 القريبة بواسطة  الترععادة يتم إحضارها المياه من . طبقة األساس ودمكفرد ناء عملية تستخدم المياه باستمرار أث

 .سيارات نقل المياه

مليون جنيه  65محافظة، باستثمارات تبلغ  02عدد  في بتمهيد ورصف الطرق الريفيةسيتم تنفيذ المشروعات الفرعية المتعلقة 
 .باألسفل .Error! Reference source not foundكما هو موضح في  مصري

 المحافظات التي سيتم تنفيذ المشروعات الفرعية المتعلقة برصف وتمهيد الطرق: 1-2 جدول 

 منوفيةال الغربية البحيرة الشرقية دقهليةال
 التكلفة

 (جنيه ألف)
 الطول

 (كم)
 التكلفة

 (جنيه ألف)
 الطول

 (كم)
 التكلفة

 (جنيه ألف)
 الطول

 (كم)
 التكلفة

 (جنيه ألف)
 الطول

 (كم)
 التكلفة

 (جنيه ألف)
 الطول

 (كم)
 سيتم تحديده 00555 005 00555 900 00555 000 00555 904 00555

 
 بني سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

 التكلفة
 (جنيه ألف)
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 (كم)

سيتم  00555
 تحديده

سيتم  00555
 تحديده

سيتم  00555
 تحديده

 سيتم تحديده 00555 سيتم تحديده 00555

 
 األقصر أسوان 2الفيوم اإلجمالي

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

 التكلفة
 (جنيه ألف)

 الطول
 (كم)

سيتم  500555
 تحديده

00555 005 
(1502) 

 سيتم تحديده 00555 009 00555

 

                                                           
2
 كم 0103كم وتطوير شوارع ووضع أرصفة في  2سيتم في محافظة الفيوم رصف   



. مديريات الطرق بالمحافظات، بينما الجهات الوسيطة ستكون المحافظاتالجهة الكفيلة في هذه المشروعات الفرعية ستكون 
 .Error! Reference source not foundالموضح في  اإلداريوسيتم تنفيذ هذه المشروعات الفرعية طبقا للهيكل 

 .باألسفل

 الهيكل االداري لتنفيذ المشروعات الفرعية: 1-2 شكل 

  

 

 

  

الصندوق االجتماعي 
الجهة )للتنمية 

 (الممولة

 المحافظات

 (الجهة الكفيلة)

 وحدة تنفيذ المشروع

مديريات اإلسكان 
 (الجهة الوسيطة)

 المقاولون

 لجنة التسيير



 الموضوعات البيئية واجراءات التخفيف وأنشطة الرصد المناسبة 3

 تنفيذ المشروعات الفرعية التحسينات المتوقعة من 3.1

 

 :مثل العديد من الفوائد البيئية واالجتماعية برصف وتمهيد الطرق الريفيةالمتعلقة  الفرعية للمشروعات تكونيتوقع أن 

 األسفلتعمليات رصف  الموجودة، الترابية على الطرق السيارات المارةواألتربة  الناجمة عن  الغبار انبعاثات تقليل -
 .واألتـربة الناتجة من تلك الطرق الغبارمن  تقلل إلى حد كبير سوف القيام بهاالتي سيتم 

 الصعوبات التي الكثير من سيخففبدورة  الذيو ( العزب) الريفية جتمعاتوالم القرى المعزولة الوصول إلى تسهيل -
لى قراهمو  من التنقلالمواصالت خالل وسائل في  ها القرويينواجهي ، التبادل التجاري تحسين فرصوأيضا  . ا 

 .المستهدفة للمجتمعات الخدمات التعليمية والصحيةوالحصول على 
 .القرى المستهدفة في العقارات زيد من قيمةيسوف  الطرق الريفية تطوير -

 
. دقيقةغير عنه نتائج  قد ينتج معقدة عملية الكمي ومحاولة توثيق هذه الفوائد بشكل ،نوعية المذكورة أعاله هي معظم الفوائد

المشاريع  من عدد السكان المستفيدين تسجيل من خالل أعالهالفوائد المذكورة  قتوثسوف  خطط اإلدارة البيئية فإن لذلك
 .الفرعية

 :توثيق الفوائد البيئية إجراءات

التي المجتمعات الريفية القرى و  تقديم تقرير عنبالمحافظات من ( مديريات الطرق)الجهات الوسيطة يجب أن تقوم  -
 .الفرعية روعاتالمش كلتنفيذ  ستستفيد من

القيام  قبل وبعدحالة الطريق ل توثيق الفوتوغرافيالقيام بال بالمحافظات( مديريات الطرق)الجهات الوسيطة  يجب على -
 .األسفلتب بعملية الرصف

 . تقديم التقارير من خالل متابعتها، وسوف يتم يتم قياسهامؤشرات  رصد ال يتطلب االجراءاتهذه  تنفيذ

 التوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة لنماذج تقييم األثر البيئي 3.2

 

وقد أصدر . تقييم األثر البيئي بإعدادفيما يتعلق خالل تنفيذ المشروعات  االلتزام بمتطلبات جهاز شئون البيئة أن يتميجب 
جراءات أسسجهاز شئون البيئة نسخة معدلة من دليل   2 إلىتصنيف المشروعات  إلىالبيئي، والذي يشير  األثرتقييم  وا 



تصنيفات بحسب درجة تقييم التأثير البيئي المطلوب لها بناء على تأثيراتها المتوقعة على البيئة، وهذه التصنيفات هي 
مثلة لفئة وقد جاء في الدليل بعض األ. 2األعلى تأثيرا على البيئة على الترتيب إلىمشروعات الفئة أ و ب و ج من األدنى 

" واألنفاق الكباريبما في ذلك الطرق السريعة " هذه األمثلة تضمنتوقد  .تقييم التأثير البيئي المطلوبة لبعض المشروعات
 تذكرلم " لطرق الريفيةوالتمهيد لالرصف "، ولكن (ج) الفئةمصنفة من وهذه المشروعات " داخل المدنالطرق السريعة "و
ستهالك وفقا ال يجب أن تصنف األمثلة المذكورة ليست من بين المشاريع التي أنالدليل  وضحوقد . هذه األمثلة بين صراحةب

 المقابلة اآلثار البيئية ومدى المخرجات/  المدخالت، ونوع استخدام األراضي في المتوقعالتغيير المشروع و الموارد، ونوع 
، يمكن تصنيف الطرق الريفية تمهيد ورصف في ةالمتوقع عماللأل محدودال حجمالسبب وب. تأثيراتمعرفة المدى الجغرافي للو 

 نماذج ةيال تحتاج أل بعض المشروعات احتمال أنهناك أيضا و ، (ب) الفئة أو (أ)الفئة  ضمن تكونلتلك المشروعات الفرعية 
 بما في ذلك المناطق الحساسة فيالتي تقع  المشاريع تشير إلى أن األدلة اإلرشاديةأن  ومن الجدير بالذكر .لتقييم اآلثار البيئية

 .المعتاد البيئي هاتصنيف من أعلى مستوى واحدأن تدرج بينبغي   الطبيعية المحميات

المشروع،  مرحلة مبكرة من خالل جهاز شئون البيئة معفرعية المشاريع السليم لل تصنيفال لتحقق منا المحافظات ويجب على
االحتياج لنموذج في حالة و . للمشروعات الفرعية الصحيح التصنيفب يفيد 5الجهاز خطاب رسمي من تلقيطلب من خالل 

إلى جهاز شئون  تقييم األثر البيئي نموذج إعداد وتقديمب( مديريات الطرق بالمحافظات)قوم الجهات الوسيطة ست تصنيف معين،
 :اإلجراءات موضحة فيما يليوهذه . عليهاجهاز ال رد ومتابعة المشاريع الفرعية لكل في الوقت المناسبالبيئة 

 :المطلوبة للتأكد من التوافق مع متطلبات جهاز شئون البيئة اإلجراءات

كانت المشروعات الفرعية  إذاطلب توضيح ما رسال خطاب إلى جهاز شئون البيئة ببإ المحافظاتقوم يجب أن ت -
 تقعموضحا  بالخطاب مواقع الطرق وما إذا كانت من ضمنها طرق ، نموذج محدد لتقييم التأثير البيئي إعدادتتطلب 
 في أسرع وقت ممكن اإلجراءويجب أن يتم اتخاذ هذا . وما هو النموذج المناسب لهذه المشروعات الفرعيةبجزر 

( كان مطلوبا إن)نموذج تقييم التأثير البيئي المناسب  بإعداد (مديريات الطرق)الجهات الوسيطة يجب أن تقوم  -
ويجب أن يتم تضمين أي . على النماذج المقدمة شئون البيئة جهازالمختصة ومتابعة رد  اإلداريةيمه للجهة وتقد

 .في عقد المقاول أثناء التنفيذتتضمنها موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع شروط 

لمتابعة تنفيذ تقارير  إعدادابعة تنفيذها من خالل رصد مؤشرات محددة، ولكن يمكن مت إلى اإلجراءاتال يتطلب تنفيذ هذه 
 .أنشطة المشروع

                                                           
  Aوالفئة ج مكافئة للفئة  B، والفئة ب مكافئة للفئة OP.4.01طبقا في تصنيف البنك الدولي طبقا لسياسة العمليات  Cالفئة أ مكافئة للفئة   2
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 وتعتبر هذه الجزر محميات طبيعية( كما سيتم االشارة الحقا)تقع بعض المشروعات في جزر   

جراءات أسسيتطلب دليل   5 تقييم التأثير البيئي من الجهة المنفذة للمشروع التشاور مع جهاز شئون البيئة للتأكد من تصنيف المشروعات التي ليست  وا 
 لة المعطاة، ويشير الدليل أن جهاز شئون البيئة يجب أن يرد بخطاب رسمي على طلب التشاور ضمن األمث



 بعاثات الغازيةاألتربة واالن 3.3

 

م على الرغ. كمية كبيرة نسبيا من الغبار المتطاير بتولدالنشاط الرئيسي الذي يرتبط  هيتفريغ الحجارة في موقع المشروع عملية 
لبضع دقائق تبقى فقط سحابة الغبار فإن ، عادة ما تكون مرتفعة بشكل ملحوظتفريغ الحجارة عملية من أن الغبار المتولد أثناء 

ومن . العمل خالل أيام محدودة منسوف تحدث فقط فإن تأثيرات إنبعاثات األتربة وفقا لذلك . الجسيمات العالقةاستقرار قبل 
وذلك األخرى من مشاريع رصف الطرق الريفية  حجم من غيرهأقل في الفي هذا المشروع  الناتج تأثير الغبارأن يكون المتوقع 

الوسائل اليدوية بتفريغ الحجارة  سيختار، وبالتالي فإن بعض المقاولين في التنفيذ فةيكثعتمد على العمالة اليألن المقاول سوف 
عمال بالقرب من منطقة التفريغ حماية الالتخفيف الموصى بها هي  إجراءات. الغبارأقل من انبعاثات  ينتج عنها والتي سوف

ذا كان على الوحدات السكنية القريبةالتأثيرات قلة ومن المتوقع . لغبارلحماية من األتربة وال كمامات بارتدائهم األسر لدى ، وا 
ساكنو يبدي  ما عادةو . االحتياطات لتجنب التعرض للغبارمن اتخاذ بعض  هايمكن فان ذلك إخطار مسبق لمثل هذه اإلجراءات

 .المشروعتنفيذ لفوائد المتوقعة من في مقابل اطفيفة الدرجة عالية من التسامح تجاه تلك اآلثار  المنطقة

 .للطريق واستخدام المعدات لضغط طبقات الطريقطبقة األساس  وضعخالل  سوف تحدثخرى األانبعاثات الغبار  بعض
طبقات الطريق ستقلل من إنبعاثات الغبار  دمكألن استخدام المياه أثناء عملية تكون بسيطة نسبيا المتولدة الغبار  نبعاثاتإ

 .بصورة ملحوظة

لى جانب انبعاثات ا سطح أ علىالمقاول إلى تسخين بعض المواد البيتومينية في الموقع وذلك إلضافتها  يحتاج أحيانالغبار، وا 
الوقود المتوفر بالقرب من  باستخدامالبيتومين  ادةعلى محتوي ي برميل معدنيوعادة ما يتم هذا عن طريق تسخين . ةخاص
ال يكون  خرىاألمواد الب أو اخشألالحرق المكشوف ل. الوقود معين من نوع استخدامعلى  قياسية ال توجد قيودو  المشروع، موقع

فإن  وبالتالي. االحتراق غير الكامل ونواتجالناتج الدخان األسود  تخفيض إنبعاثاتمن أجل  ةالبيئي الناحيةالخيار المفضل من 
 مع وجود ووقود البوتاجاز ةمحكوموالعة هو استخدام  خطة اإلدارة البيئيةالحد األدنى من المتطلبات التي تم تحديدها في 

 .بطرق آمنة واستخدامها تخزين اسطوانات البوتاجاز

رصف ال لوادر، المكابسمثل )عوادم آالت البناء  منناتجة الهواء  آخري في نبعاثاتإ وعالوة على ذلك، سوف يكون هناك
عوادم عادة تلك ال، والسيطرة على مثل ا  طفيف على نوعية الهواء المحيط هذه االنبعاثاتيكون تأثير ، ومن المتوقع أن (شاحناتالو 

 الوقائية من الخطواتلمزيد لوفقا لذلك، ليس هناك حاجة . إجراءات الترخيصاستخراج ما يتم عن طريق إدارات المرور خالل 
 .الواجب اتخاذها في الموقع

 
 :التخفيف التالية للتقليل من المخاطر المذكورة أعاله إجراءاتيوصى باتخاذ 



الذين  للعمال كماماتالموقع بما في ذلك بيجب على المقاول تزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية الكافية  -
 .واألتربة توليد الغبار التي ينتج عنهاسيعملون في تفريغ شاحنات الحجارة وغيرها من األنشطة 

عملية يوم واحد على األقل قبل ب المنطقة هذه سكانبغي إخطار ينبالقرب من منطقة سكنية،  تفريغ الحجارةفي حال  -
 إعالم مناسبةهذا من خالل وضع ملصق، أو وسيلة ويمكن أن يتم  .عملية التفريغمكان و  وقتتبواعالمهام  التفريغ
دراجها في حالة استخدام تلك الملصقات، . منطقة المشروعسكان من قبل  مالحظتهموقع يمكن في  ينبغي تصويرها وا 
 .لخطة اإلدارة البيئية تقرير االنجازفي 

 يحتوى على مادة برميلتسخين  سائبة في حالة الحاجة الىمواد أية خشاب أو لأل المكشوف الحرقبال يسمح  -
تلك ، وينبغي إجراء (البوتاجازمثل ) الغازي الوقودب غذيتت طريق حرق محكومةينبغي على المقاول استخدام  بيتومينية

 .المتعارف عليها عملية وفقا لمعايير السالمةال

 :من خالل تتمالمذكورة أعاله  اإلجراءاترصد فعالية تنفيذ 

لمجتمع المحلي الفرصة لوى، حيث سيتم إعطاء اشكللإعداد سجل  (مديريات الطرق) الجهات الوسيطةيجب على  -
 .ةمقبولالغير  واألتربة من الغبار لتسجيل شكواه

 الضوضاء واالهتزازت 3.3

 

طبقة التربة و  دمكعمليات  بما في ذلك واالهتزازات الضوضاء تسبب التي من شأنها أن العديد من األنشطة سيكون هناك
 يحتاجوا هذه األنشطة بالقرب من ونسيكون العمال الذين. المركبات والمعدات حركةو  وغيرها من المواد الحجارة وتفريغاألساس، 

على  الضوضاء تأثيرات أن تكونيتوقع . اتالهزاز و  كابسمال على مقربة من واال سيما إذا كان، األذن واقيات إلى استخدام
ذا و  الحجم، في أقل مجاورةالسكنية ال وحداتال  تأثير ذلك على فإن النهار أثناء المسببة للضوضاء هذه األنشطة تم تنفيذا 

نتيجة لتنفيذ  العديد من الفوائد يتوقع المحلي ألن المجتمع، مرة أخرى. 6الحد األدنىفي  سيكون الضوضاء المحيطة مستويات
 .مؤقتةال التأثيراتمثل هذه  عادة مع سامحيت ، فإنهالريفية الطرقمشروعات رصف وتمهيد 

 في .ةقريبالن كاماألفي  األبنية الضعيفة المتواجدة هياكلعلى  يمكن أن تؤثر ةالميكانيكي اتالهزاز  مع الهراسات تشغيلعملية 
تجنب التأثير ل الميكانيكي الهزاز يستخدم ال، (مديريات الطرق)الجهات الوسيطة  المقدمة من وفقا للمعلومات، مثل هذه الحاالت

 المنشآت جانبب الميكانيكي الهزاز لتجنب استخدام خالل قواعد قياسية ال يتم ذلك منولكن ، سالمة تلك المنشآتعلى 
 .في خطة اإلدارة البيئية هذا اإلجراء توثيقب توصى خطة اإلدارة البيئية ولذلك، فإن .ضعيفةال
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 بشكل عام يتم العمل في المناطق الريفية أثناء النهار ألن اضاءة الشوارع غير متوفرة في معظم الحاالت  



 
 :المذكورة أعاله المخاطر للتقليل من التخفيف التالية إجراءاتيوصى باتخاذ 

من  بالقرب الذين سيعملون للعمال األذن سدادات بما في ذلك العاملين بمعدات الحماية الشخصية ينبغي تزويد -
 .صاخبةال نشطةاأل

 .العمل الليليبغير مسموح و ، فقط النهار خالل القيام بتنفيذ األعماليجب  -
، الطريق على جانبي الواقعة للمباني معاينة إجراء ،(مديريات الطرق)على الجهة الوسيطة  يجب ،عملال قبل البدء في -

يجب على الجهة الوسيطة  ،(ية والمتصدعةالطينمباني المثل ) الضعيفة المبانيبالقرب من  التي تقع الطرقأطوال و 
 .بالقرب من هذه المباني الميكانيكيةات الهزاز  بعدم تشغيل تكليف المقاول

 :من خالل تكون المذكورة أعاله اإلجراءات تنفيذ فعاليةرصد 

لمجتمع المحلي الفرصة لوى، حيث سيتم إعطاء اشكللإعداد سجل  (مديريات الطرق)الجهات الوسيطة يجب على  -
 .ةغير مقبولال واالهتزازات مستويات الضوضاء من لتسجيل شكواه

 احتماالت االدارة غير المناسبة للمخلفات 3.3

 

مخزنة من  اعادة ما تكون هذه التراكمات مواد. على إزالة بعض المواد المتراكمة على جانبي الطرقالموقع  تسويةينطوي قد 
 هيالممارسة الشائعة . الخ... ، وخاصة المزارعين، مثل علف الحيوانات، والقش، وبعض المعدات الزراعية األهاليقبل 

نقل أمتعتهم إلى أماكن ل يستجيبواعادة ما و ، الطريقمن لهم قبل البدء في العمل إلزالة أي متعلقات  المنطقةسكان  إخطار
من أجل الحفاظ على تدفق حركة المرور، ومع ذلك، في بعض الحاالت  مخلفات متراكمةشمل يالطريق ال  حرمعادة . أخرى

لتعامل مع هذه االت سيكون من المهم على ي مثل هذه الحا، فإلخالء الموقع المخلفاتإلى إزالة بعض  سوف يحتاج المقاول
 .المعتمد للتخلص النهائي موقع التخلصمغطاة ونقلها إلى  سيارة نقلفي  انقلهب، بطريقة صحيحة النفايات

نواتج عادة ما يتم استخدام . لطريقل أعمال ضبط المنحدراتو ردم و حفر  أعمال مواقعتسوية ال شمليس الحاالت،في بعض 
، فعادة ال مستوى الطريقلضبط  األساساستخدام كميات كبيرة من التربة في طبقة عادة  ونظرُا ألنة يتم، لعمليات الردم الحفر

 .يتبقى شيء من ناتج الحفر

 لن يتمألنه لها الحد األدنى  في تكون كمية هذه المخلفاتمن المتوقع أن المتولدة من عمال البناء،  بالمخلفاتوفيما يتعلق 
 .للعاملين بالموقعإنشاء أي معسكرات 



ت من المركبات، وأحيانا من المخلفارمي  متعلقةسوف تكون هناك قضايا ، االنشاءشغيل الطرق، وبعد مرحلة تمرحلة أثناء 
والجهات الوسيطة المحلية،  االدارةبشكل عام، هي مسؤولية  المخلفاتإدارة . التي تمر عبر الطريق المخلفات سيارات نقل

الجهات الوسيطة  مسئوليات تتضمنال و  عن صيانة الطريق خالل مرحلة التشغيل، الجهة المسئولةهي  (مديريات الطرق)
سيزيد ( ورصفه تمهيدهمن خالل )على الرغم من أن رفع مستوى الطرق . إزالة النفايات من جوانب الطرق( مديريات الطرق)

تكليف ال يمكن  ةألن .الطريق إمكانية رمي النفايات على جانبي يزيد من سوفاال أنه وبالتالي،  يةحركة المرور المن حجم 
من جانبي  المخلفاتإزالة  بالعمل على تجنب القاء المخلفات أو أو وحدة تنفيذ المشروع (مديريات الطرق)الوسيطة الجهة 
على جوانب الطرق  للمخلفاترصد أي تراكمات  هي خطة اإلدارة البيئيةالتي يمكن اتخاذها من خالل  اإلجراءاتف، الطريق

، 7على الجانبين أشجار طبيعية ال يجود بهاخالل فترة تنفيذ المشروع، وتجميل الطرق بواسطة غرس األشجار، في الطرق التي 
 .لتحسين القيمة الجمالية للمنطقةوذلك 

 :الهالتخفيف التالية للتقليل من المخاطر المذكورة أع إجراءاتيوصى باتخاذ 

طلب ب تقوم الجهة الوسيطةموقع، ينبغي أن ال إلخالءتحتاج إلى إزالة و متراكمة  مخلفاتفي المواقع التي تحتوي على  -
تقوم الجهة وينبغي أن . رسمي توجيه خطابالمحلية من خالل  الوحدةلتخلص من النفايات من معتمد لتحديد موقع 

 .في وثائق المناقصة والعقود مع المقاولين المحدد المخلفاتالتخلص من  الوسيطة بتضمين موقع
ينبغي و مناسبة  سيارة نقل على موقعال تسويةناتجة عن  مخلفاتالالزمة لتحميل أي  التدابيريجب على المقاول اتخاذ  -

إلى موقع المخلفات قل تنبإحكام قبل أن  سيارة النقلة ينبغي تغطي. المعتمدفي موقع التخلص  المخلفاتالتخلص من 
والذين سيقومون )ويجب على الجهة الوسيطة أن تطلب من المهندسين المشرفين على الموقع . النهائيالتخلص 

 .باالشراف أيضا على تنفيذ هذا االجراء( باالشراف على كفاءة عمل المقاول
ال يجب ترك أي مخلفات . من العاملين لديه على جوانب الطرق أي مخلفاتتجنب رمي مسئوال على  المقاوليكون  -

والذين )ويجب على الجهة الوسيطة أن تطلب من المهندسين المشرفين على الموقع . في نهاية كل يوم عمل هوراء
 .باالشراف أيضا على تنفيذ هذا االجراء( سيقومون باالشراف على كفاءة عمل المقاول

ببحث إمكانية تشجير ( مديريات الطرق)ر خالل في منطقة أشجار، تقوم الجهات الوسيطة في حالة الطرق التي ال تم -
لطريق محدد هذا اإلجراء ليس إلزاميا  لكل طريق على حده أو . جانبي الطريق بحسب المساحة المتاحة للتشجير

ق المارة بمناطق صحراوية أو ويترك القرار للجهة الوسيطة لتحديد المواقع المناسبة للتشجير وذلك للطر بكامل طوله 
 .حضرية

 :السابقة من خالل اإلجراءاتيتم رصد كفاءة 
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 تشجيربعض الطرق يمر بالفعل في مناطق غنية باالشجار وال تحتاج الى المزيد من ال  



موقع التخلص من خالل تسجيل عدد رحالت  إلىيجب أن يقوم المقاول بتسجيل كميات المخلفات التي يتم نقلها  -
 موقع التخلص وسعة السيارة إلىسيارات النقل 

التخلص من المخلفات في من سجل للشكاوى بحيث يتمكن األهالي من الشكوى  إعدادب يجب أن تقوم مديريات الطرق -
 .بقاء مخلفات من المقاول بعد نهاية يوم العملغير المكان المخصص، أو من 

 .يجب أن تقوم مديريات الطرق بحصر عدد األشجار المزروعة وأماكن زراعتها على جانبي الطرق -
ة تراكمات للمخلفات على جانبي الطرق خالل مرحلة التشغيل، مع ضرورة يجب أن تقوم مديريات الطرق بمالحظة أي -

 .في تقارير اإلنجاز( تحديد الموقع من الطريق وأية جانب تقع به المخلفات)تحديد مواقع هذه التراكمات 

 الموضوعات المتعلقة بجزر نهر النيل 3.3

 

في أحد جزر نهر النيل وهو المشروع الفرعي ( ELIIPمن المشروعات الفرعية لبرنامج )على األقل يقع مشروع فرعي واحد 
ل االعداد وحيث أن ليس جميع مواقع المشروعات الفرعية قد تم تحديده خال. الذي سيتم تنفيذه في جزيرة هيسا بمحافظة أسوان

 .فقد يكون هناك مشروعات فرعية أخرى تنفذ في جزر أخرى 0-3 جدول لخطة العمل البيئي هذه كما سبق بيانه في 

جزيرة من جزر نهر النيل تعتبر محميات    0والذي نص أن  0969/0998صدر قرار رئيس الوزراء  0998في عام 
ويحظر القانون انشاء منشآت أو طرق أو . 013/0982طبيعة، بحيث يتم تنظيم األنشطة التنموية بها من خالل القانون 
وبالرغم من أن القرار صدر منذ . الجهة االدارية المختصة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية اال بعد اصدار ترخيص من

 –زراعية  –بنية أساسية  –سكنية )سنة اال أن العديد من الجزر ال يزال بها العديد من المشروعات التنموية  05حوالي 
 .والتي لم يكن من الممكن تغييرها بعد صدور القرار( الخ... صناعية 

تقع جزيرة هيسا بين السد . ذه بجزيرة هيسا يعتقد أنه سيكون له أهمية كبيرة ألهالي الجزيرةالمشروع الفرعي الذي سيتم تنفي
العالي وخزان أسوان، وهي منطقة عانت من ارتفاع كبير في مستوى سطح الماء بعد انشاء السد العالي ما أدى الى غمر 

والتي تتميز رة الى المناطقة المرتفعة من الجزيرة نتيجة لذلك فقد رحل سكان الجزي. العديد من المنازل بالجزيرة بالماء
يوجد حاليا مدق ولكن ( ال طرق مرصوفة وال حتى طرق ترابية)وحاليا ال يوجد في جزيرة هيسا أي طرق بالتضاريس الحادة، 

. لمشاة والدوابيصل بين المنطقة السكنية ومرسى القوارب، وال يصلح هذا المدق لحركة المركبات لضيقه ولكنه يستخدم لحركة ا
وهذا يجعل وصول أهل الجزيرة الى الخدمات المختلفة خارج الجزيرة وعودتهم الى ديارهم عملية صعبة للغاية خاصة على كبار 

وقد تقدم سكان الجزيرة بطلبات النشاء هذا الطريق منذة مدة . السن والمرضى المحتاجين الى خدمات الرعاية الصحية العاجلة
. ركبات التحرك في الجزيرة، لذا فان هذا المشروع الفرعي يتوقع أن يكون باألهمية بمكان للمجتمع المحليطويلة لتتمكن الم

ولصعوبة وصول . يتوقع أن يتم في هذا المشروع الفرعي أن يتم تطوير المدق الحالي الى الى طريق أسمنتي بال طبقة أسفلت



بشكل كبير لرصف الطريق مثل أدوات الحفر والردم اليدوية والهراسات دوية المعدات الثقيلة الى الجزيرة فسيتم استخدام أدوات ي
 .الخ... اليدوية والخلط اليدوي للخرسانة 

وفي الجانب اآلخر، وحيث أن جزر نهر النيل تحتوي على مميزات بيئية خاصة فيجب أن يكون هناك اجراءات خاصة يتم 
 .ين بيئيين رئيسييناتخاذها الدارة موضوع

مواقع للتخلص من  فيهاال يوجد  لجزيرة هيساالموضوع األول يتعلق بادارة المخلفات، فبحسب صور األقمار الصناعية المأخوذة 
المخلفات الصلبة، لذا فمن المتعين أن يتم عمل ترتيبات خاصة لنقل المخلفات المتولدة أثناء تسوية الموقع أو خالل العمليات 

ومن الجدير بالذكر أنه نظرا لموقع جزيرة هيسا بين السد العالي  .بواسطة القوارب المتاحةالنيل االنشائية للضفة األخرى من 
. وخزان أسوان فال يمكن وصول صنادل الشحن الى الجزيرة، ولكن تصل البضائع والناس الى الجزيرة من خالل قوارب صغيرة

 . رى من النيل في القوارب المتاحةلذا فيجب تجميع أي مخلفات في شكاير مناسبة ونقلها للضفة األخ

هذه المشروعات تقع في محميات  أنه لكون، حيث روع الفرعيالمش ايتعلق بموافقة جهاز شئون البيئة على هذ الثانيالموضوع 
طبيعية فمن المحتمل أن يتطلب جهاز شئون البيئة اعداد نموذج تقييم أثر بيئي من فئة أعلى من التصنيف المعتاد لمثل هذه 

وقم سبق مناقشة ذلك سابقا في خطة العمل البيئي هذه، وتم التوصية باجراءات لتغطية هذا الموضوع كما هو . المشروعات
 .203الفقرة  موضح في

 :يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر السابقة

بتحديد أقرب المواقع المرخصة للتخلص من المخلفات الصلبة في الناحية األخرى من  الطرقيجب أن تقوم مديريات  -
بذكر  الطرقجب أن تقوم مديريات وي. النيل وذلك من خالل طلب رسمي الى االدارة المحلية لتحديد ذلك الموقع

 الموقع المحدد للتخلص من المخلفات في كراسة الشروط وفي العقود مع المقاولين
مثل العربات المدفوعة )لتجميع أي مخلفات في شكاير مناسبة ونقلها بوسائل يدوية ترتيب اليجب أن يقوم المقاول ب -

ى الضفة األخرى من النيل حيث يتم نقل هذه الشكاير الى سيارات ، ثم يتم نقلها بالقوارب الالى مرسى القوارب( يدويا
أن تطلب من  الطرقويجب على مديريات . نقل مناسبة يكون صندوق الشحن بها مغطى على النحو المذكور سابقا

باالشراف أيضا على تنفيذ ( والذين سيقومون باالشراف على كفاءة عمل المقاول)المهندسين المشرفين على الموقع 
 .هذا االجراء

 :يتم رصد كفاءة االجراءات السابقة من خالل

سيارات رحالت يجب أن يقوم المقاول بتسجيل كميات المخلفات التي يتم نقلها خارج الجزيرة من خالل تسجيل عدد  -
 نقل المخلفات الى موقع التخلص من المخلفات وسعة سيارة النقل



التخلص من المخلفات في من اعداد سجل للشكاوى بحيث يتمكن األهالي من الشكوى ب الطرقيجب أن تقوم مديريات  -
 .بقاء مخلفات من المقاول بعد نهاية يوم العملغير المكان المخصص، أو من 

بالمشروعات الفرعية التي سيتم تنفيذها في الجزر، وتنفيذ هذه خاصة  زائدة أن هذه االجراءات هي اجراءاتمن الجدير بالذكر 
 االجراءات ال يلغي الحاجة الى تنفيذ االجراءات األخرى المذكورة لجميع المشروعات الفرعية

 الموضوعات المتعلقة بالمواقع األثرية المعروفة وغير المعروفة 3.3

 

المحتمل على المنشآت األثرية الحالية يتمثل في التسبب في اهتزازات التربة أثناء دمك التربة وعمل الهزازات  التأثير السلبي
من المعروفة وبالمراجعة المبدئية لمواقع المشروعات الفرعية . الميكانيكية والتي تؤثر على منطقة محددة حول موقع العمل

، ولكن قد يكون هناك بعض االستثناءات لبعض آت أثرية بجوار هذه المواقعخالل صور األقمار الصناعية فال يوجد أي منش
في مثل هذه الحاالت سيكون من المطلوب اشراك مديريات اآلثار في . المشروعات الفرعية التي لم تتحدد مواقعها بعد

 .االلمحافظات المعنية للتأكد أن تأثيرات االهتزازات لن تؤثر المواقع األثرية الحالية

اال أن خطة العمل البيئي هذه تضمنت اجراءات للتعامل  العمللرغم من أنه من غير المتوقع العثور على أي آثار أثناء با
 .بشكل سليم مع مثل هذه الحاالت

 :يوصى بتنفيذ اجراءات التخفيف التالية للتقليل من احتماالت المخاطر السابقة

اآلثار في باخبار مديريات  الطرقيجب أن تقوم مديريات للمشروعات الفرعية الواقعة بالقرب من مواقع أثرية  -
هناك أي محددات على العمل مع طلب توضيح ما اذا كانت  المحافظات المعنية وتحديد مواقع المشروعات لهم بقة

 .اقعالمو  في هذه
ن تكون هذه االشتراطات جزء من التزامات المقاول في العقد المبرم اذا وضعت مديريات اآلثار أي اشتراطات فيجب أ -

 .معه
في حالة العثور على أي قطع أثرية بالصدفة أثناء العمل في المشروعات الفرعية فيجب وقف العمل في الموقع  -

 .واخبار مديرية اآلثار المعنية للتعامل مع الموقع بالشكل المناسب

 :بقة من خالليتم رصد كفاءة االجراءات السا

باعداد سجل  الطرقفي حال اشتراط مديريات اآلثار أي محددات على العمل في موقع محدد فيجب أن تقوم مديرية  -
 .للشكاوى يتيح لمديرية اآلثار الشكوى من أي ممارسات غير مقبولة من المقاول



 موضوعات أخرى ال تحتاج الى اجراءات خاصة في خطة العمل البيئي 3.3

 

 .وضوعات األخرى التي تعتبر خارج نطاق خطة العمل البيئي ألسباب مختلفة كما هو موضح باالسفلهناك بعض الم

العديد من خطوط البنية التحتية بما يشمل خطوط مياه الشرب ( حيث سيتم تنفيذ المشروعات الفرعية)تضم الطرق الحالية 
أن االجراء المتبع عادة لتجنب اتالف أيا من هذه الخطوط  .8والكهرباء واالتصاالت والصرف الصحي في بعض الحاالت

تطلب مديريات الطرق من الشركات المالكة لهذه الخطوط ازالة أي مواسير أو كابالت بحيث يتم تسليم الموقع للمقاول لبدء 
صحي بازاحة الخط ع ماسورة مياه في منتصف الطريق فتقوم شركة المياه والصرف الوبالتالي ففي حالة وقو . أعمال الرصف

ألحد جانبي الطريق، وتنطبق نفس االجراءات على خطوط الكهرباء واالتصاالت، اما فيما يتعلق بمواسير الصرف الصحي 
فعادة ما تكون مدفونة على أعماق كبيرة تحت مستوى انشاءات الطريق لذا فعادة ما يتم تركها في مكانها فقط مع تعديل غرف 

وبتحويل خطوط البنية االساسية قبل بدء عمل المقاول ينتفي أي . توى الجديد للطريق المرصوفالتفتيش لتتوافق مع المس
وألن العمل في تحويل خطوط البنية األساسية يقع على . في رصف وتمهيد الطرق احتمال التالف هذه الخطوط أثناء العمل

ة المترتبة على قطع هذه الخدمات بشكل مؤقت أثناء التحويل الشركة المالكة للخط فيمكن اعتبار أن التأثيرات البيئية واالجتماعي
وادارة المخلفات الناتجة عن هذا التحويل، يمكن اعتبار هذه التأثيرات ضمن مسئوليات الشركات المالكة لخطوط البنية 

  .األساسية، وبالتالي فلم يتم ادراج اجراءات محددة متعلقة بذلك في خطة العمل البيئي هذه

وتشمل هذه . عديد من الموضوعات البيئية بمرحلة تشغيل الطرق كنتيجة لزيادة حجم المرور على هذه الطرقتتعلق ال
وزيادة مستويات الضوضاء من المركبات، وزيادة ( وقد تم مناقشتها سابقا)الموضوعات زيادة القاء المخلفات من المركبات 

ثالث سنوات  ELIIPوحيث أن مدة برنامج . ئيات على جانبي الطريقانبعاثات عوادم المركبات، وزيادة احتماالت زحف العشوا
، لذا فان ادارة مثل هذه الموضوعات البيئية يعد ELIIPفقط فمدة التشغيل لمعظم الطرق ستكون قصيرة خالل فترة عمل برنامج 

عديد من الفوائد البيئية القول بأن هذه الطرق سيكون لها الولكن في المجمل يمكن . خارج نطاق خطة العمل البيئي هذه
واالجتماعية وأن التأثيرات المتعلقة بزيادة حجم المرور هي تأثيرات محدودة ويمكن التحكم فيها من خالل تحسين الرقابة والرصد 

 .من قبل الجهات المعنية

هناك أيضا بعض التأثيرات التي يمكن اعتبارها تأثيرات غير مباشرة مثل تأثيرات انبعاث الغبار في مواقع المحاجر التي سوف 
تجلب منها األحجار، والتأثيرات على امواقع التي سوف يتم التخلص من المخلفات بها، وانبعاثات عوادم سيارات النقل ومخاطر 

كل هذه التأثيرات يمكن اعتبارها من التأثيرات الخفيفة غير . والمخلفات من والى جزر نهر النيلمحملة بالمواد  القواربابحار 

                                                           
3
 ال توجد في العديد من المناطق الريفية خدمة الصرف الصحي  



المباشرة والتي ال تتطلب اتخاذ اجراءات محددة للتحكم فيها في خطة العمل البيئي هذه ألن التحكم في مثل هذه التأثيرات يتوقع 
 .أن يقوم به الجهات القائمة على تلك المواقع

 .  مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات وأنشطة خطة العمل البيئي  3-208 جدول و  0-208 جدول يلخص 

 



 مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات التخفيف: 1-003 جدول 

 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع

 توثيق الفوائد البيئية

توثيق عدد القرى والتجمعات السكنية التي ستسفيد من 
 الطرق وتعداد السكان بكل منها

المحافظات والصندوق  مديريات الطرق
 االجتماعي للتنمية

  تقارير االنجازمراجعة 

المحافظات والصندوق  مديريات الطرق الفوتوغرافي لحالة الطرق قبل وبعد الرصفالتوثيق 
 االجتماعي للتنمية

 تقارير االنجازمراجعة 

التوافق مع متطلبات 
جهاز شئون البيئية 
 لنماذج التقييم البيئي

ارسال طلب رسمي لجهاز شئون البيئة لبيان ان كانت 
 وما هو تصنيفهاالمشروعات الفرعية تحتاج تقييم بيئي 

الصندوق االجتماعي  المحافظات
 للتنمية

 مراجعة المراسالت مع جهاز شئون البيئة

في حالة تطلب اعداد نموذج لتقييم التأثير البيئي، يجب 
أن يتم اعداد هذا النموذج في الوقت المناسب ومتابعة 

 النموذج مع جهاز شئون البيئة

المحافظات والصندوق  الطرقمديريات 
 االجتماعي للتنمية

 مراجعة المراسالت مع جهاز شئون البيئة

الغبار واالنبعاثات 
 الغازية

يجب توفير أدوات الحماية الشخصية شاملة كمامات 
للعمال المتواجدين في منطقة تفريغ األحجار والمواقع 

 األخرى  ذات المستويات العالية من الغبار 

 الميدانياالشراف  مديريات الطرق المقاولون

يجب اخبار سكان المنطة القريبة من منطقة تفريغ 
ساعة قبل   3األحجار بتوقبت التفريغ على األقل 

موعد التفريغ، ويجب تصوير أي ملصقات أو أدوات 
 اعالنية للتوثيق 

 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون

تسخين المواد البيتومينية في الموقع يجب أن يتم فقط 
من خالل والعات متحكم فيها باستخدام وقود البوتاجاز 

 وذلك بحسب اجراءات السالمة القياسية

 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون

الضوضاء 
 واالهتزازات

يجب توفير أدوات الحماية الشخصسة شاملة واقيات 
لألذن للعمال المتواجدين في المواقع ذات المستويات 

 ضاء العالية من الضو 

 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون



 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع
 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون ال يسمح بالعمل أثناء الليل

ال يسمح بتشغيل الهزازات الميكانيكية بالقرب من 
 المنشآت الضعيفة

 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون

االدارة  احتماالت
غير المناسبة 

 للمخلفات

ارسال طلب رسمي الى االدارة المحلية لتحديد الموقع 
 المرخص للتخلص من المخلفات

المحافظات والصندوق  مديريات الطرق
 االجتماعي للتنمية

 متابعة المراسالت مع االدارة المحلية

تجميع المخلفات تسوية الموقع في سيارة نقل مناسبة 
وتغطية المخلفات أثناء النقل وتفريغ المخلفات في 

 الموقع المرخص 

 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون

ادارة المخلفات التي تتولد عن العاملين بالموقع بشكل 
سليم مع تجنب القاء المخلفات والترتيب الزالة هذه 

 المخلفات في نهاية كل يوم عمل

 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون

تشجير جوانب الطرق في المناطق الصحراوية 
وال يعتبر هذا اجراءا الزاميا لكل الطرق ويتم . والحضرية

 الى مديرية الطرق لتقديره

المحافظات والصندوق  مديريات الطرق
 االجتماعي للتنمية

 النجازمتابعة تقارير ا

الموضوعات المتعلقة 
 بجزر نهر النيل

تحديد أقرب المواقع المرخصة للتخلص من المخلفات 
على الضفة اآلخر من الجزيرة من خالل طلب خطاب 

 رسمي من االدارة المحلية يبين ذلك

المحافظات والصندوق  مديريات الطرق
 االجتماعي للتنمية

 متابعة المراسالت مع االدارة المحلية

تجميع مخلفات تسوية الموقع ومخلفات االنشاءات 
األخرى في قارب مناسب لنقل المخلفات الى الضفة 

األخرى، وتفريغ المخلفات الى سيارة نقل مناسبة 
وتغطية المخلفات أثناء النقل وتفريغ المخلفات في 

 . الموقع المرخص

 االشراف الميداني مديريات الطرق المقاولون



 وسائل االشراف  مسئولية االشراف مسئولية التنفيذ االجراءات المطلوبة الموضوع

المتعلقة الموضوعات 
بالمواقع األثرية 
المعروفة وغير 

 المعروفة

للمشروعات الفرعية الواقعة بالقرب من المواقع األثرية 
اخبار مديريات اآلثار المعنية بمواقع المشروعات وما 

 اذا كان هناك أي محددات للعمل في هذه المواقع

 متابعة المراسالت مع مديريات اآلثار  المحافظات مديريات الطرق

في حال وجود أي اشتراطات لمديريات اآلثار يجب 
 تضمين هذه االشتراطات في عقود المقاولين

 الطرقمديريات 
لتضمين الشروط في 

كراسة الشروط والمقاول 
 للتنفيذ

مديريات الطرق 
 والمحافظات

مراجعة العقود مع المقاولين واالشراف الميداني من 
 الطرقمديريات 

قطع أثرية أثناء العمل عن في حالة العثور على أي 
طريق الصدفة فيجب وقف العمل واخطار مديرية 

 اآلثار المعنية الستالم الموقع

 االشراف الميداني الطرقمديريات  المقاولون

  



 مسئوليات تنفيذ اجراءات الرصد: 2-003 جدول 

 مسئولية التنفيذ فترة الرصد طريقة الرصد موقع الرصد مؤشر الرصد الموضوع

عدد الشكاوى الواردة من  األتربة واالنبعاثات الغازية
 الغبار واالنبعاثات الغازية

موقع المشروع الفرعي 
 تسجيل عدد الشكاوى ومكاتب مديريات الطرق

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 مديريات الطرق

عدد الشكاوى الواردة من  الضوضاء واالهتزازات
 الضوضاء واالهتزازات

موقع المشروع الفرعي 
 تسجيل عدد الشكاوى ومكاتب مديريات الطرق

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 مديريات الطرق

احتماالت االدارة غير 
 المناسبة للمخلفات

حجم المخلفات التي تم نقلها 
حساب عدد نقالت سيارت نقل المخلفات  فرعيموقع المشروع ال الى موقع التخلص

 مضروبة في سعة السيارة

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 المقاولون

عدد الشكاوى الواردة من 
التخلص من المخلفات في 

 غير الموقع المخصص

موقع المشروع الفرعي 
 تسجيل عدد الشكاوى ومكاتب مديريات الطرق

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 مديريات الطرق

 موقع المشروع الفرعي  عدد األشجار المزروعة
تسجيل عدد األشجار المزروعة ونوعها 

كم من الطريق )وموقعها على الطريق 
 مع التوثيق الفوتوغرافي( وعلى أي ناحية

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 مديريات الطرق

التي بها مخلفات المناطق 
ملقاة من المركبات أثناء 

 تشغيل الطريق
 موقع المشروع الفرعي

مشاهدة المواقع التي بها مخلفات متراكمة 
كم من الطريق وعلى )على جانبي الطريق 

 مع التوثيق الفوتوغرافي( أي ناحية

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 مديريات الطرق

 الموضوعات المتعلقة
 بجزر نهر النيل

حجم المخلفات التي تم نقلها 
 خارج الجزيرة

موقع المشروع الفرعي في 
 الجزر

حساب عدد نقالت سيارت نقل المخلفات 
 مضروبة في سعة السيارة

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 المقاولون



 
 

 

 

موقع المشروع الفرعي  عدد الشكاوى الواردة
 تسجيل عدد الشكاوى ومكاتب مديريات الطرق

يتم تضمينها في 
تقارير االنجاز ربع 

 السنوية
 مديريات الطرق

الموضوعات المتعلقة 
بالمواقع األثرية المعروفة 

 وغير المعروفة

عدد الشكاوى الواردة من 
 مديريات اآلثار

موقع المشروع الفرعي 
 الطرقومكاتب مديريات 

يتم تضمينها في  تسجيل عدد الشكاوى
االنجاز ربع تقارير 
 السنوية

 الطرقمديريات 



 االطار االداري لتنفيذ خطة العمل البيئي 3

 

 مسئوليات التنفيذ 3.1

 

ل الى مسئوليات تنفيذ واالشراف على اجراءات خطة العمل البيئي والتي تقع في المجم 3-208 جدول و  0-208 جدول اشار 
الجهة الكفيلة يجب أن يتم تضمين مسئوليات . والمقاولون الطرقومديريات  والمحافظاتالصندوق االجتماعي للتنمية على 

في االتفاقية االطارية التي سيتم توقيعها مع الصندوق ( على التوالي الطرقومديريات  المحافظات)والجهات الوسيطة 
على  3والملحق  0االجتماعي للتنمية، كما يجب تضمين مسئوليات المقاول في العقود التي يتم توقيعها معهم، ويبين الملحق 

 .التوالي هذه المسئوليات بصورة يمكن ارفاقها مع هذه العقود

ها عن االجراءات التي تم تنفيذها ستكون متزامنة مع تقرير االنجاز الدوري ألنشطة المشروع بشكل ربع التقارير المطلوب تقديم
ويجب أن يشتمل تقرير االنجاز على فصل مخصص لالجراءات البيئية التي تم اتخاذها من جانب الجهة الوسيطة، . سنوي

ل ربع سنوي وتذكر فيه أي مخالفات من المقاول أو شكاوى تم وتقوم الجهة الوسيطة برفع هذا التقرير الى الجهة الكفيلة بشك
تسجيلها من المجتمع المحلي، ويجب أن يشمل هذا التقرير على المحددات والصعوبات التي تم مواجهتها خالل الفترة التي 

ية لتقارير االنجاز المكونات األساس 2، ويبين الملحق يغطيها التقرير واالجراءات التي تم اتخاذها لجاوز هذه الصعوبات
ويجب أن تشتمل تقارير االنجاز أيضا على أي مراسالت مع جهاز شئون البيئة ويجب الحاق صور هذه المراسالت . المطلوبة

وتقوم الجهة الكفيلة بتجميع التقارير وارسالها الى الصندوق االجتماعي للتنمية بشكل ربع سنوي حيث يلحق . بتقرير االنجاز
 .تقارير التي وصلت الى الجهة الكفيلة من الجهات الوسيطةبهذا التقرير ال

ويجب أن تقوم الجهة الكفيلة باعداد تقرير نهائي عن المشروع في نهاية فترة عمل المشروع، وذلك لتضمين جميع البيانات 
 .روعالبيئية المتعلقة بالمشروع بما يشمل التأثيرات البيئية واالجتماعية التي لوحظت أثناء تنفيذ المش

 احتياجات التدريب 3.2

 

تعد اجراءات خطة العمل البيئي باالساس اجراءات ادارية ال يحتاج تنفيذها الى خبرات فنية متخصصة، حيث لن تكون هناك 
حاجة الى اعمال تخصصية من جهات فنية ألخذ عينات لتحليل مؤشرات محددة لنوعية البيئة أو الجراء فحص مفصل 

الذين سيقومون بالعمل في المشروع  المحافظات وميديريات الطرقلممثلي عقد محاضرات  سيكون من المطلوب. للمواقع



ومتطلبات  المقاولينومهام االشراف على  المقاولينلتعريفهم بالمهام الموكلة اليهم في خطة العمل البيئي وشروط التعاقد مع 
 .اعداد التقارير الدورية

ئولياتهم، وذلك من خالل تضمين هذه التعليمات في سوشرح م المقاولينبتوجيه  في المحافظات الطرقمديريات سيقوم موظفو 
 المقاولينومن المتوقع أن . ومن خالل ارشادهم أثناء التنفيذ ومتابعة تقاريرهم ودوثائق المناقصة، ومن خالل تضمينها في العق

 .سيقدمونهاالتي  الفنية من خالل العروض الكوادر المطلوبة للتوافق مع واجباتها وسيتم التأكد من ذلك مسيكون لديه

 ميزانية خطة العمل البيئي 3.3

 

معظم اجراءات التخفيف وأنشـطة الرصـد المحـددة فـي خطـة العمـل البيئـي تعـد اجـراءات اداريـة ال تسـتلزم تمويـل زائـد عـن تمويـل 
بمتطلبــات التوثيــق واعــداد التقــارير المشــروع  ويمكــن تنفيــذها مــن خــالل العــاملين األساســيين فــي المشــروع بعــد مــا يــتم تــوجيههم 

 :البنود التي قد تحتاج الى تكاليف زائدة هي. المطلوبة منهم

رعيــة البنــد الرئيســي الــذي قــد يحتــاج الــى اعتمــادات ماليــة اضــافية هــو اعــداد نمــوذج تقيــيم األثــر البيئــي للمشــروعات الف -
ل اعداد هذه النمـاذج اجـراء فحـص بيئـي للمواقـع ، حيث قد يتطلب جهاز شئون البيئة خالالتي سيتم تنفيذها في الجزر

بصــورة أكثــر تفصـــيال عــن المطلـــوب للمشــروعات األخــرى مـــع توصــيف مفصـــل للبيئــة الطبيعيــة والبيولوجيـــة فــي هـــذه 
 المواقع ما قد يتطلب االستعانة باستشاريين متخصصين لتنفيذ ذلك

 رفع المستوى الجمالي للطريقتشجير جوانب الطرق في األماكن التي ستحددها مديريات الطرق ل -
 توفير أغطية لتغطية المخلفات أثناء نقلها -
 للعمالتوفير وسائل الحماية الشخصية المناسبة  -

ويمكن اعتبار تأثير هذه البنود على الميزانية الكلية للمشـروع تـأثيرا طفيفـا، ولكـن علـى أي حـال يجـب تضـمينه ضـمن مسـئوليات 
، أو بالنســبة للخـــدمات االستشــارية االضـــافية فيـــتم زيادتهــا الـــى ميزانيـــة فـــي وثــائق المناقصـــة وأثنـــاء توقيــع العقـــود معهـــم مقــاولال

 . المشروع

 

 

  



 التشاور مع الجهات المعنية 3

 

وذلك خالل ( ESSAF)الدراسة االطارية للفحص والتقييم البيئي للمشروع تم اجراء تشاور مع الجهات المعنية بخصوص 
وباالضافة الى هذه الجلسة التشاورية فيقترح أن يتم . 3103مرحلة التحضير للمشروع، وقد تم عقد ندوة تشاور في مارس 

التشاور مع الجهات المعنية بالمشروع بخصوص خطة العمل البيئية هذه بحيث يتم تضمين مالحظات هذه الجهات في النسخة 
 . النهائية لخطة العمل البيئي

يطلب من الجهات المعنية والمهتمة وعموم (  مرفق في ملحق ) 3102مايو  36تم نشر اعالن في جريدة األهرام بتاريخ 
المواطنين ابداء الرأي والتعليق على خطط العمل البيئي، وقد أوضح االعالن أن خطط العمل البيئي متوفرة في مكاتب 

وقد حدد االعالن فترة . أيضا منشورة على موقع الصندوق االجتماعي للتنميةالصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات وأنها 
وباالضافة الى االعالن الذي تم نشره في جريدة االهرام، فقد تم اتخاذ الخطوات التالية . أيام لتلقي التعليقات والمالحظات 01

 :لنشر خطط العمل البيئي

لصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات وديوان وضع االعالن في لوحات االعالنات الخاصة بمكاتب ا -
 .المحافظات ومراكز المدن والمديريات المختلفة والجمعيات األهلية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية ومكاتب البيئة

الى جهات محددة مثل سكرتيري عام ( تطلب مراجعة والتعليق على خطط العمل البيئي)ارسال خطابات موجهة  -
 .ت ورؤساء مراكز المدن والجامعات والمراكز االعالمية والمديريات المختلفة والجمعيات األهليةالمحافظا

. من مكاتب الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات 3102يونيو  6تم جمع التعليقات على خطط العمل البيئي بعد يوم 
ولم يرد مالحظات . المشروعات الفرعية في تقليل نسب البطالةوقد تضمنت التعليقات الواردة بشكل أساسي التأكيد على أهمية 
 .أو تعديالت مقترحة على االجراءات المتعلقة بخطط العمل البيئي

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 مسئوليات الجهة الكفيلة والجهات الوسيطة في تنفيذ خطة العمل البيئي: 1ملحق 

 

 :بتنفيذ االشتراطات البيئية التالية( المحافظات)تلتزم الجهة الكفيلة 

برصف يطلب تحديد التصنيف المناسب للمشروعات الفرعية المتعلقة  ةالى جهاز شئون البيئارسال خطاب رسمي  -
وما اذا كانت هذه المشروعات الفرعية تتطلب ملء نموذج لتقييم التأثيرات البيئية وان كان ذلك مطلوبا  وتمهيد الطرق

خطاب الموجه الى جهاز شئون البيئة ، ويجب أن يتضمن الفما نوع النموذج المطلوب لمثل هذه المشروعات الفرعية
يجب أن يتم ارفاق الرد الرسمي . مواقع المشروعات الفرعية مع التأكيد على المشروعات الفرعية الواقعة في الجزر

 .لجهاز شئون البيئة مع تقرير االنجاز
، فيجب ارسال هذا الرد الى في حالة ما اذا افاد رد جهاز شئون البيئة بضرورة اعداد نموذج لتقييم التأثيرات البيئية -

 (بالمحافظات الطرقمديريات )الجهات الوسيطة 
في تنفيذ االشتراطات البيئية في المواعيد المقررة، وأن تقارير  ااالشراف على تنفيذ الجهات الوسيطة لمسئولياته -

 االنجاز الدورية المقدمة من الجهات الوسيطة تشمل االجراءات البيئية التي تم اتخاذها
ديم تقرير ربع سنوي للصندوق االجتماعي للتنميو عن خطة العمل البيئي يتضمن التقارير المقدمة من الجهات تق -

 الوسيطة

 

 :بتنفيذ االشتراطات البيئية التالية( في المحافظات الطرقمديريات )تلتزم الجهات الوسيطة 

طريق وتعداد السكان لكل من هذه القرى عدد القرى والتجمعات السكنية التي ستستفيد من كل اعداد تقرير عن  -
المحافظة، وينبغي أن ويجب أن يقدم هذا التقرير مع تقرير االنجاز األول الذي سيتم رفعه الى  .والتجمعات السكانية

 بتوثيق فوتوغرافي لكل طريق قبل وبعد تنفيذ المشروع الطرقتحتفظ مديرية 
وتقديمه الى فرع جهاز شئون البيئي ( ان كان هذا مطلوبا)لمشروعات اعداد نموذج تقييم التأثيرات البيئية المناسب ل -

ما اذا طلب الجهاز اعداد دراسة تقييم أثر بيئي خاصة تشمل فحص بيئي  حالةوفي  .المعني، ومتابعة رد الجهاز
 أي شروط يضعها. أو أخذ عينات فيجب تكليف استشاري متخصص باعداد نموذج تقييم األثر البيئي المطلوب/و

يجب أن يتم ارفاق  .جهاز شئون البيئة للموافقة على المشروعات الفرعية يجب تضمينها في العقود مع المقاولين
 مع تقرير االنجاز التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروع ئةصور المراسالت مع جهاز شئون البي

الوسيطة بارسال خطاب رسمي لالدارة  لكل منطقة من المناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها يجب أن تقوم الجهة -
يجب ذكر اسم موقع التخلص من المخلفات . المحلية تطلب تحديد موقع التخلص من المخلفات المرخص في المنطقة



المحدد من االدارة المحلية في عقد المقاول، ويجب ارفاق صور المراسالت مع االدارة المحلية مع تقرير االنجاز 
 ه ألنشطة المشروعالتالي الذي يتم اعداد

. يجب أن تقوم مديرية الطرق بتحديد المناطق التي فيها منشآت ضعيفة والتي قد تتأثر سالمتها االنشائية باالهتزازات -
زيادة شرط في عقد المقاول لتجنب تشغيل الهزازات الميكانيكية أو أي  في مثل هذه الحاالت يجب على مديرية الطرق

 آتمعدات قد تؤثر على هذه المنش
يجب أن تقوم مديرية الطرق بتحديد الطرق التي تمر في منطقة غير مزروعة بما يشمل المناطق الصحراوية أو  -

الحضرية أو المناطق األخرى المناسبة للتشجير على جانبي الطريق، وفي هذه الحاالت يجب على مديريات الطرق 
في الطريق وتضمين ذلك في تقرير االنجاز  الترتيب لتشجير هذه الطرق مع تحديد عدد األشجار ونوعها وموقعها

 . التالي التي يتم اعداده ألنشطة المشروع
في حالة المشروعات الفرعية التي سوف يتم تنفيذها بالقرب من المواقع األثرية فيجب أن تقوم الجهة الوسيطة بابالغ  -

هذه . أي محددات على العمليات االنشائيةمديريات اآلثار المعنية بمواقع هذه المشروعات الفرعية وما اذا كان هناك 
يجب أن يتم ارفاق صور المراسالت مع  .يجب أن يتم ادماجها في العقود مع المقاولين( في حالة وجودها)المحددات 

 .مع تقرير االنجاز التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروع مديريات اآلثار
لمشروعات الفرعية فيجب أن تقوم الجهة الوسيطة من التأكد من في حالة العثور على أي قطع أثرية خالل تنفيذ ا -

الذي يتم  ويجب تسجيل ذلك في تقرير االنجاز التالي. وقف العمل في الموقع ومن اخطار مديرية اآلثار الدارة الموقع
 اعداده ألنشطة المشروع

زاماته في خطة العمل البيئي من خالل بالتأكد من أن المقاول يقوم بالت الطرقيجب أن يقوم مهندس الموقع بمديرية  -
أي مخالفة من المقاول يجب أن يتم تسجيلها مع االجراءات التي تم . مشاهدته الميدانية أثناء االشراف على التنفيذ

 تقرير االنجاز التالي الذي يتم اعداده ألنشطة المشروعاتخاذها للتعامل مع هذه المخالفة وتضمينها في 
باعداد سجل للشكاوى للمشروعات الفرعية، بحيث يتضمن هذا السجل أي شكاوى من  الطرقيجب أن تقوم مديرية  -

 .أو االهتزازات أو الضوضاء أو الغبار في غير الموقع المخصص من المخلفاتالتخلص بالمجتمع المحلي متعلقة 
يجب ارفاق هذه الشكاوى واالجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الشكاوى مع تقرير االنجاز التالي الذي يتم 

 اعداده ألنشطة المشروع
يجب أن تقوم الجهات الوسيطة باعداد تقرير انجاز ربع سنوي عن االجراءات التي يتم اتخاذها وذلك طبقا للنموذج  -

 المرفق

  



 المقاول في تنفيذ خطة العمل البيئي مسئوليات: 2ملحق 

 

 :االلتزام باالشتراطات البيئية التالية المقاوليجب على 

_________ (الرجاء ذكر اسم الموقع)_______يتم تجميعها فقط الى موقع  التي مخلفات تسوية الموقعيجب نقل  -
 للتخلص من المخلفات والذي تمت الموافقة عليه من االدارة المحلية

ح بالقاء المخلفات في الموقع، وأي مخلفات ناتجة عن العمال يجب أن يتم تجميعها في حاويات مناسبة، وال ال يسم -
 .ينبغي أن يتم ترك أي مخلفات بالموقع في نهاية يوم العمل

يجب أن يتم نقل المخلفات الى الضفة األخرى من ( يتم تضمين هذا الشرط فقط في المشروعات التي تنفذ في الجزر) -
 مناسب مع كامل االلتزام باالشتراطين السابقين قاربالنيل في 

لنقل المخلفات اال بعد تغطية  سيارةسمح بتحرك ينقل المخلفات، وال  لسيارةغطاء مناسبا  المقاولوفر ييجب أن  -
 لمخلفات وسعة كل من هذه السياراترات نقل اويجب على المقاول تسجيل عدد نقالت سيا. المخلفات بها

يجب على المقاول ابالغ أهالي ( يتم تضمين هذا الشرط فقط ان كان سيتم تفريغ األحجار بالقرب من مناطق سكنية) -
  3بموعد تفريغ األحجار على األقل ______________ (الرجاء ذكر اسم المنطقة)____________منطقة 

الرجاء ذكر وسيلة اعالم األهالي مثل )___________ويجب اخبار األهالي عن طريق  .ساعة قبل عملية التفريغ
 _____________(تعليق ملصلقات أو أي وسيلة أخرى تحدد من قبل مديرية الطرق

ال يسمح بتسخين المواد المختلفة في الموقع باستخدام وقود من مواد سائبة، ويجب على المقاول أن يرتب الستخدام  -
 غازي ووالعة متحكم فيها مع التشغيل طبقا الجراءات السالمة المناسبة وموافقة الجهات المعنيةوقود 

يجب أن يوفر المقاول لكل عامل كمامة واقية من الغبار وواقي أذن باالضافة الى وسائل الوقاية الشخصية األخرى  -
 المناسبة

 وال يسمح بالعمل أثناء الليليسمح بالعمل ما بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء،  -
الرجاء ذكر )___________ال يسمح بتشغيل الهزازات الميكانيكية في ( يتم تضمين هذه البند في حالة انطباقه) -

 _____________(الموقع
 يجب االلتزام باشتراطات جهاز شئون البيئة المرفقة( يتم تضمين هذا البند في حالة انطباقه) -
 يجب االلتزام باشتراطات مديرية اآلثار المرفقة( في حالة انطباقهيتم تضمين هذا البند ) -
باستثناء الحاالت التي تخرج عن تحكم المقاول يعتبر االلتزام باالشترطات السابقة مطلب أساسي لدفع مستخلصات  -

 .المقاول عن األعمال

  



  الطرقداده من قبل مديرية تقرير االنجاز ربع السنوي القياسي لخطة العمل البيئي الذي يجب اع: 3ملحق 

 التقريربيانات 

 
 -------------: الى     ------------: يغطي الفترة من   -----------: تقرير ربع سنوي رقم
 (الطرقممثل مديرية ) ----------------------------------: قام باعداد التقرير

 (المحافظةممثل ) --------------------------------: قام بالموافقة على التقرير
 

بيانات المشروع 
 الفرعي

 
 ---------------------------------------------------------: المحافظة
 -----------------------------------------------------------: المركز
 -----------------------------------------------------------: العنوان
 ---------------------------------------------------: الطريقطول 

 :أسماء القرى أو التجمعات السكنية التي سيخدمها المشروع وتعداد السكان لكل منها
 ---------------: السكانتعداد      ---------------: التجمع السكاني/ اسم القرية 
 ---------------: تعداد السكان     ---------------: التجمع السكاني/ اسم القرية 
 ---------------: تعداد السكان     ---------------: التجمع السكاني/ اسم القرية 

 

متطلبات جهاز 
شئون البيئة 

يتم وضع هذا )
البند بناء على 

تعليمات 
 (الصندوق

 
 ------------------ما هو تصنيف المشروع الفرعي الذي تم تحديده من قبل جهاز شئون البيئة؟ 

هل تم ارفاق نموذج تقييم التأثير البيئي الذي تم تقديمه الى جهة االدارية المختصة مع هذا التقرير أو تقارير سابقة؟ 
 ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب

---------------------------------------------------------------- 
 هل تم ارفاق رد الجهاز على النموذج مع هذا التقرير أو التقريرات السابقة؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب

---------------------------------------------------------------- 
تقييم التأثير البيئي مشروطة فبرجاء ذكر االجراءات التي تم اتخاذها ان كانت مواقة جهاز شئون البيئة على نموذج 

 للتوافق مع هذه الشروط
---------------------------------------------------------------- 

يجب ارفاق أي مراسالت مع جهاز شئون البيئة خالل هذا الربع وكذلك أي مراسالت قديمة لم تكن ارفقت : مالحظة
 لتقارير السابقةمع ا

 

الموافقة على 
موقع التخلص 

 من المخلفات

 
هل تم ارفاق خطاب رسمي أو مذكرة من االدارة المحلية تشير الى اسم موقع التخلص من المخلفات المصرح به مع 

 هذا التقرير أو تقارير سابقة ؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب
---------------------------------------------------------------- 

خالل هذا الربع وكذلك أي مراسالت قديمة لم تكن ارفقت مع  االدارة المحلية مع يجب ارفاق أي مراسالت: مالحظة
 التقارير السابقة



االشراف 
الميداني على 

 المقاول

 
 الذي قام باالشراف الميداني على العمل الطرقالرجاء ذكر اسم موظف مديرية 

---------------------------------------------------------------- 
 الرجاء االجابة على األسئلة التالية من واقع المشاهدات خالل االشراف الميداني

مع هذا التقرير أو التقارير السابقة؟  تنفيذ المشروعقبل وبعد  لحالة الطريقهل تم ارفاق الصور الفوتوغرافية  -
 االجابة ال فبرجاء ذكر السببان كانت 

---------------------------------------------------------------- 
 بالعميات المثيرة للغبارللعمال الذين يعملون كمامات )هل كان العمال يستخدمون وسائل الوقاية الشخصية  -

االجابة ال فبرجاء ذكر السبب ؟ ان كانت (وواقيات االذن للعمال العاملين بالقرب من المعدات المزعجة
 واالجراءات التي تم اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
ان كانت االجابة نعم فبرجاء ذكر  ساعة قبل التفريغ؟  3هل تم اخبار أهالي المنطقة بتفريغ األحجار  -

 جاء ذكر السبب واالجراءات التي تم اتخاذهاوسائل اخبار األهالي وان كانت االجابة ال فبر 
---------------------------------------------------------------- 

هل قام المقاول بتسخين أي مواد في الموقع الستخدامها في سطح الطريق؟ ان كانت االجابة نعم فبرجاء  -
ئبة فبرجاء ذكر السبب واالجراءات التي تم ذكر نوع الوقود المستخدم، وان كان المقاول قام بحرق مواد سا

 اتخاذها
---------------------------------------------------------------- 

 فبرجاء ذكر السبب واالجراءات التي تم اتخاذها نعمان كانت االجابة هل قام المقاول بالعمل خالل الليل؟  -
---------------------------------------------------------------- 

منشآت بها شروخ أو أي منشآت من الطين أو )هل وجد أي منشآت ضعيفة بالقرب من موقع االنشاءات  -
؟ ان كانت االجابة نعم فبرجاء ذكر ما اذا كان قد استخدام هزازات (منشآت أخرى قد تتأثر باالهتزازات

واالجراءات التي تم  فبرجاء ذكر السببأو أي معدات تتسبب في اهتزازات؟ ان كانت االجابة نعم ميكانيكية 
 اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
هل تم التخلص من المخلفات في نقل المخلفات في سيارة نقل مناسبة مع تغطية صندوق الشحن و  هل تم -

 واالجراءات التي تم اتخاذها ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السببالموقع المرخص؟ 
---------------------------------------------------------------- 

 :الرجاء ذكر كمية مخلفات تسوية الموقع التي تم التخلص منها خالل هذا الربع -
 2م ----: كمية المخلفات  2م  ----: سعة سيارة النقل  ----: عدد النقالت

هل تم جمع مخلفات الموقع في نهاية كل يوم عمل؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر االسباب واالجراءات  -
 التي تم اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
ر فوتوغرافية أو مستندات خاصة تبين الموضوعات السابقة خالل هذا الربع، أو أي برجاء ارفاق أي صو : مالحظة

 صور أو مستندات لم تكن ارفقت بالتقارير السابقة
 



 التشجير

 
 هل اشتمل المشروع على تشجير جانبي الطريق؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر السبب

---------------------------------------------------------------- 
 ان كانت االجابة على السؤال السابق نعن فبرجاء ملء البيانات التالية

 من الطريق ---------على الجانب  ----الى كم  ----من كم : موقع التشجير من الطريق
 -------: نوع األشجار    ------: األشجارالمسافة المتوسطة بين      -----: عدد األشجار

تم ارفاق الصور الفوتوغرافية لألشجار التي تم زراعتها مع هذا التقرير أو التقارير السابقة؟ ان كانت االجابة ال هل 
 فبرجاء ذكر السبب

---------------------------------------------------------------- 
 

القاء المخلفات 
كبات من المر 

خالل مرحلة 
 التشغيل

 هل هناك أي تراكمت أي مخلفات على جانبي الطريق خالل تشغيل الطريق؟
 

 :ان كانت االجابة على السؤال السابقة نعم فبرجاء ملء البيانات التالية
 :مواقع تراكم المخلفات على جانبي الطريق

 من الطريق -------------على الجانب   -----الى      كم      -----من كم 
 من الطريق -------------على الجانب   -----الى      كم      -----من كم 
 من الطريق -------------على الجانب   -----الى      كم      -----من كم 
 من الطريق -------------على الجانب   -----الى      كم      -----من كم 

 
لفات المتراكمة مع هذا التقرير أو التقارير السابقة؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء هل تم ارفاق الصور الفوتوغرافية للمخ

 ذكر السبب
---------------------------------------------------------------- 

 
العمل في الجزر 

يتم ملء هذا )
الجزء فقط 

للمشروعات التي 
يتم تنفيذها في 

 (الجزر

 
مناسب؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر  قاربهل تم نقل مخلفات تسوية الموقع الى الضفة االخرى من النيل بوسطة 

 االسباب واالجراءات التي تم اتخاذها 
---------------------------------------------------------------- 



العمل بالقرب 
من المواقع 

يتم )األثرية 
 ملء هذا الجزء

فقط للمشروعات 
التي يتم تنفيذها 

في دندرة 
 (والمريس

 
 هل يقع المشروع الفرعي بالقرب من أحد المواقع األثرية؟ ان كانت االجابة نعم برجاء ذكر تفاصيل الموقع األثري

---------------------------------------------------------------- 
ضح عدم ممانعتهم أو موافقتهم المشروطة على المشروع بهذا التقرير أو هل تم ارفاق خطاب من مديرية اآلثار يو 

 التقارير السابقة؟ ان كانت االجابة ال فبرجاء ذكر االسباب
---------------------------------------------------------------- 

نت االجابة ال فبرجاء ذكر االسباب في حالة الموافقة المشروطة هل قام المقاول بالتوافق مع هذه الشروط؟ ان كا
 واالجراءات التي تم اتخاذها

---------------------------------------------------------------- 
في حالة الموافقة المشروطة هل كانت هناك أي شكاوى من مديرية اآلثار؟ ان كانت االجابة نعم فبرجاء ذكر 

 التفاصيل
---------------------------------------------------------------- 

خالل هذا الربع وكذلك أي مراسالت قديمة لم تكن ارفقت مع  مديرية اآلثار مع يجب ارفاق أي مراسالت: مالحظة
 التقارير السابقة

 

 سجل الشكاوى

 :هل وصلت شكاوى من المجتمع المحلي بخصوص
كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات التالية لكل التخلص من المخلفات في غير الموقع المرخص؟ ان  -

 شكوى
 --------------------------------------------------------: اسم الشاكي

 -------------------------------------------------------: موقع الشكوى
 -------------------------------------------------------: تاريخ الشكوى

 ------------------------------------------------: االجراءات التي تم اتخاذها
 انبعاثات غبار بطريقة غير مقبولة؟ ان كانت االجابة نعم رجاء ملء البيانات التالية لكل شكوى -

 --------------------------------------------------------: اسم الشاكي
 -------------------------------------------------------: موقع الشكوى
 -------------------------------------------------------: تاريخ الشكوى

 ------------------------------------------------: االجراءات التي تم اتخاذها
عم رجاء ملء البيانات التالية لكل ؟ ان كانت االجابة نمستويات غير مقبولة من الضوضاء واالهتزازات -

 شكوى
 --------------------------------------------------------: اسم الشاكي

 -------------------------------------------------------: موقع الشكوى
 -------------------------------------------------------: تاريخ الشكوى
 ------------------------------------------------: التي تم اتخاذهااالجراءات 

 
 



  2113مايو  23االعالن المنشور بجريدة األهرام في : 3ملحق 

 


